
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 4-те пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради, 

26.02.2020 
 

 

від 26.02.2020, 15:30          м.Конотоп 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   23 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. 

Прошу провести реєстрацію.  

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 23 депутати, пленарне засідання є 

повноважним. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство. На першому пленарному засіданні до складу 

редакційної комісії було включено депутата Гланца В.А. та 

депутата Завгороднього С.І. Вони вже зайняли свої місця, як 

члени редакційної комісії. Тому, прошу перейти, якщо ніхно 

не заперечує до порядку денного нашого пленарного 

засідання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного ІV пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

26 лютого 2020 року 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 
 

 Клименко А.Д., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

2.  Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 
 

 Клименко А.Д., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

3.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 
 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження порядку денного ІV пленарного засідання 39 сесії міської ради   

 1 
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 2 
Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 3 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 4 Про проведення наступного пленарного засідання   

 

 

 

 

 



 

0.1.Затвердження порядку денного ІV пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропозиції до порядку денного вам всім роздані. Це три 

питання. Я прошу зараз затвердити порядок денний. Я 

зачитаю ці питання: 

1.Про внесення змін до Програми реформування ЖКГ. 

2.Про внесення змін до Статуту житлового підприємства 

"Житлосервіс". 

3.Про внесення змін до бюджету в рамках двох попередніх 

рішень. 

Товариство! Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного ІV 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

 

1.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення 

ефективності та надійності функціонування, поліпшення 

якості житлово-комунальних послуг, даним рішенням 

передбачити призначення на поповнення статутного капіталу 

ЖРЕП "Житлосервіс" в сумі 67 тис.грн. для погашення 

заборгованості за спожиту електричну енергію. 

Друге. Викласти додаток 1 до Програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки у новій редакції. 

Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, охорони навколишнього 

середовища Конотопської міської ради (голова Білоус Інна 

Василівна). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Нами розглянуто дане питання про внесення змін до програми 

реформування і вирішено, що в переліку доходів програми 

була розділена частина 100 тис.грн. на дві суми - 33 тис.грн. та 

67 тис.грн. І з однієї строки з оснащення будинків житлового 

фонду залишити 33 тис.грн. і в строку поповнення статутного 



капіталу ЖРЕП "Житлосервіс" включити суму 67 тис.грн. 

Рекомендуємо прийняти рішення в такому форматі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хто бажає висловитися із даного питання? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Артем Юрійович! Для того, щоб було зрозуміло чому це 

рішення таке нагальне, я прошу начальника управління ЖКГ 

прокоментувати це рішення. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Це нагальне рішення виникло у зв'язку з тим, що в даному 

підприємстві за заборгованість відключено електроенергію в 

самій будівлі і в двох житлових будинках.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто ще має щось доповнити, висловитися? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Наступне рішення "Про внесення змін до Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс». 

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 63 Господарського кодексу 

України, статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань": 

1.Внести зміни до Статуту ЖРЕП "Житлосервіс" щодо 

збільшення статутного фонду підприємства на 67 тис.грн. для 

погашення заборгованості по електричній енергії. 

2.Затвердити Статут ЖРЕП "Житлосервіс" в новій редакції, 

що додається. 

3.Директору ЖРЕП "Житлосервіс" Шайдюку забезпечити 

здійснення державної реєстрації Статуту відповідно до 

чинного законодавства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуте і рекомендуємо затвердити 

зміни до Статуту. Все ж таки, необхідно правку зробити - не в 



 новій редакції, а зміни до Статуту, обов'язково. І давайте, все 

ж таки, рекомендуємо в термін здійснити державну 

реєстрацію. До якого терміну? В місячний термін достатньо 

для державної реєстрації?   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сьогодні це буде зроблено. 

 

Білоус  

Інна Василівна 

Сьогодні! Тобто, в місячний термін, щоб обов’язково була 

державна реєстрація. Чи сьогодні позначаємо? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Воно буде сьогодні зроблено. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Згідно Закону, зміни до Статуту - це вже, все одно, нова 

редакція. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Олександр Олександрович правильно сказав. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто тут викладено правильно, тому що так правильно по 

Закону і так сказали державні реєстратори. 

Тобто Ви знімаєте, пані Білоус? Так. Я зрозумів. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Якщо в новій редакції, то зміна в частині збільшення 

Статутного капіталу. Була сума така, буде така. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді, ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Правка. В проекті рішення зазначити суму, яка була така-то і 

вона збільшується на 67 тис.грн. і становить стільки-то. 

Ставлю на голосування правку Огрохіна І.М., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Огрохіним І.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ще будуть якісь доповнення, пропозиції? Немає. 

Тоді ставлю даний проект рішення на голосування в цілому і 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

 

 



3.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Зміни стосуються таких позицій. По центральній районній 

лікарні вносяться зміни із об’єкту капітальних видатків 

"Заміна вікон в терапевтичному відділенні", зменшується сума 

126,1 тис.грн. і переноситься на інші об'єкти. Це виготовлення 

проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

приймального відділення в будівлі хірургічного корпусу в 

сумі 126 тисяч. Це теж капітальні видатки. Тобто, зміни в 

середині капітальних видатків на центральну районну 

лікарню.  

І друга позиція - це та, шо щойно проголосували зміни в 

програму ЖКГ. Це перенесення коштів 67 тис.грн. з одного 

коду бюджетної класифікації, це організація благоустрою 

населених пунктів по капітальних видатках, на внески до 

статутного капіталу суб'єктів господарювання для ЖЕКу 

"Житлосервіс" на оплату енергоносіїв. І відповідно в самому 

рішенні про внесення змін буде змінено пункт 19, який ми 

минулого разу корегували щодо дозволу використання 

капітальних видатків, буде сума по ЦРЛ збільшена на 126,1 

тис.грн.  

Це всі зміни, які стосуються бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Комісія розглядала дане питання і просимо підтримати. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я прошу в сам текст внести не капітальний ремонт, а 

реконструкція. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це правка. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Ще зауваження. Любов Іванівна, вона буде в будівлі 

хірургічного корпусу? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Терапевтичного. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Тут в рішенні написано хірургічного. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 



громади на 2020 рік. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

У зв'язку з тим, що така правка є, якщо реконструкція об'єктів, 

то будуть внесені зміни ще в один додаток - додаток 6. Тому 

що є додаток 6 у нас в рішенні про бюджет і там об'єкти 

реконструкції нового будівництва. Якщо цей об'єкт 

називається реконструкція, тому будуть внесені зміни саме не 

на цю суму, а на 300 плюс 126. Тобто на 426,1 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це вже третя правка. Перша правка Дубовик Л.І. Озвучте її ще 

раз для редакційної комісії. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

У зв'язку з новими вимогами, Європейських змін, до цього 

капітального ремонту, як ми планували. Вважається це вже 

буде не капітальний ремонт, у зв'язку з тими вимогами, а 

реконструкція. Тому прошу зазначити в проекті рішення і в 

самому рішенні слово "реконструкція", і не хірургічного 

корпусу, а терапевтичного корпусу. І тоді заодно я пропоную 

те, що сказала Валентина Павлівна, в додатку 6 теж зазначити, 

що і 300 тисяч, і 126, всього 426 тисяч на реконструкцію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дякую. Ви об'єднали відразу всі правки в одну. Добре. 

Ставлю на голосування правку Дубовик Л.І., яка об'єднала три 

пропозиції, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Дубовик Л.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Більше немає пропозицій, доповнень до цього 

рішення?  

Тоді ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановне товариство! Всі питання, які винесені на це пленарне 

засідання, всі проголосовані. Чи є у когось зауваження чи 

пропозиції? Немає. 

 

4.Про проведення наступного пленарного засідання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді у мене пропозиція. Давайте разом визначимося з датою і 

часом проведення наступного пленарного засідання. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Артем Юрійович! Відповідно до нашого регламенту ми 

можемо зробити таким чином: прийняти рішення, що дата 

наступного засідання буде за погодженням з Погоджувальною 

радою. Оскільки зараз дуже важко визначитися з конкретною 



датою, оскільки всі питання, які сьогодні озвучувались 

потребують доопрацювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Не заперечую. Ніхто не заперечує? Мені закривати пленарне 

засідання? Все, я зрозумів. 

Пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 

 


